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I. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA: 
CÓDIGO 

 
NOME DA DISCIPLINA 

 
 

NO DE HORAS-AULA 
SEMANAIS 

TEÓRICAS              PRÁTICAS 

TOTAL DE HORAS-AULA 
SEMESTRAIS 

ZOT5810 SUINOCULTURA I 02:30 00:30 54 horas 
 

Fase:8ª. Créditos: 03 Caráter: Obrigatória 
Módulo: Produção Animal Departamento: Zootecnia e Desenvolvimento Rural 

 
I.1. HORÁRIO 

TURMAS TEÓRICAS TURMAS PRÁTICAS 
1. 4as. Feiras, 7:30-10:00 hs, Sala ZOT 002 4as. Feiras, 7:30-10:00 hs 

 
II. PROFESSOR (ES) MINISTRANTE (S) 
1. RENATO IRGANG 
III. PRÉ-REQUISITO (S) 

CÓDIGO NOME DA DISCIPLINA 
1. ZOT5503 MELHORAMENTO ANIMAL 
2. ZOT5604 ALIMENTOS E ALIMENTAÇÃO ANIMAL 
IV CURSO(S) PARA O(S) QUAL(IS) A DISCIPLINA É OFERECIDA 
1. AGRONOMIA 
V. EMENTA 
Os impactos da suinocultura na economia do Estado de Santa Catarina e do país. Cadeia produtiva da suinocultura. Sistemas de 
produção de suínos. Raças, alimentação, sanidade, instalações, equipamentos, dimensionamento e manejo da produção. 
Tipificação de carcaças e rendimento de carne de suínos. Manejo pré-abate. Manejo dos dejetos. 
VI. OBJETIVOS 
- Objetivo Geral:  
  Proporcionar uma base de entendimento técnico, científico, social e econômico sobre a produção de suínos e sobre a 
  cadeia produtiva da suinocultura. 
- Objetivos Específicos: 
  Capacitar o Engenheiro Agrônomo tecnicamente para atuar na área de suinocultura. 
  Conscientizar o Engenheiro Agrônomo da importância da suinocultura no contexto social, econômico e ambiental. 
  Capacitar o Engenheiro Agrônomo a dimensionar granjas de produção de suínos. 
  Capacitar o Engenheiro Agrônomo a atuar no manejo de granjas e de dejetos e nas atividades de manejo pré-abate dos suínos. 
VII. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Conteúdo Teórico: 
Apresentação da disciplina. Programa de aulas. Importância e objetivos da suinocultura. Cadeia produtiva  do negócio suínos. 
Situação da   suinocultura: SC, BR, mundo. Perspectivas.  
Origem, história e evolução dos suínos. Principais funções e produtos dos suínos.  
Raças e seleção. Cruzamentos, mestiços e heterose. Programas melhoramento genético.  
Fisiologia e características de importância econômica em suinocultura: Reprodução, cio, ovulação, gestação, parição, 
 prolificidade, aparelho mamário, aleitamento, desmame, crescimento, terminação, deposição de carne e de gordura; 
Número leitões por leitegada: vivos, mortos, natimortos, mortos ao nascer; número de leitões ao desmame, mortalidade de 
 leitões, produtividade de leitões, peso de entrada e saída da creche, taxa de crescimento, conversão alimentar, idade,  
 peso de abate e rendimento de carne.   
Fases da criação de suínos. Tipo de Produtor. Manejo pré-abate. Rendimento de carcaça e de carne. Cortes da carcaça. Método 
  Brasileiro de Classificação Carcaças. Tipificação de carcaças.  
Sistemas de criação de suínos: Extensivo. Intensivo confinado e ao ar livre. Produção orgânica de suínos. Instalações e 
  equipamentos para a criação de suínos.   
Dimensionamento e instalações para construção de granjas de suínos. Elaboração de projeto.  



Alimentos e alimentação. Composição nutricional dos principais alimentos utilizados em suinocultura. Nutrição da porca  
 e dos leitões na  maternidade. Nutrição leitões de creche, crescimento e terminação. Vitaminas, minerais, aditivos.  
Produção e manejo de dejetos de suínos. Licenciamento ambiental. 
Comportamento dos suínos. Sanidade e profilaxia das principais doenças dos suínos. Ecto e endoparasitas. 
Qualidade nutricional da carne suína. Consumo e fatores que limitam seu consumo. 
Conteúdo Prático : 
Raças, anatomia dos suínos: exterior, aparelho mamário, partes principais do corpo, aprumos. Mossa, identificação dos  
suínos. Instalações e manejo da criação em ciclo completo.  Fábrica e ingredientes de rações. Dejetos e seu tratamento. 
VIII. METODOLOGIA DE ENSINO / DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA 
Aulas expositivas em sala de aula, num total de 33 horas-aula. 
Aulas práticas em granjas comerciais de suínos, num total de 6 horas-aula. 
Duas avaliações escritas, num total de 6 horas-aula. 
Uma prova de recuperação, num total de 3 horas-aula. 
Exercícios de cálculos de produtividade na suinocultura e análise do mercado consumidor de produtos suínos. 
Projeto de dimensionamento de granjas, envolvendo cálculo de insumos e de ração, de área construída e de equipamentos  
necessários para a criação, e de produção, manejo e tratamento dos dejetos suínos. 
IX. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 
Duas provas escritas, com peso total de 90%. 
Exercícios, incluindo projeto de dimensionamento de granjas: 10% de peso. 

 
X. CRONOGRAMA TEÓRICO 

AULA ASSUNTO 
01 3 hs: Apresentação da disciplina. Programa de aulas. Importância e objetivos da suinocultura. Cadeia 

         produtiva do negócio suínos. Situação da suinocultura: SC, BR, mundo. Perspectivas. 
02 3 hs: Origem, história e evolução dos suínos. Principais funções e produtos dos suínos. Qualidade  

         nutricional da carne suína. Consumo e fatores que limitam o consumo de carne suína.  
         Visita a supermercado para conhecimento dos produtos suínos colocados à disposição dos 
consumidores. 
         Exercício 1. 

03 3 hs: Raças e seleção. Cruzamentos, mestiços e heterose. Programas melhoramento genético. 
04 3 hs: Fisiologia, manejo da criação e características de importância econômica em suinocultura: 

        Reprodução, cio, ovulação, monta natural inseminação artificial, gestação, parição, prolificidade, 
        aleitamento, aparelho mamário, desmame, crescimento, terminação, deposição  de carne e gordura;  
        Número leitões por leitegada: vivos, mortos, natimortos, mortos ao nascer; número de leitões ao 
        desmame, mortalidade de leitões, produtividade de leitões, peso de entrada e saída da creche, taxa 
        de crescimento, conversão alimentar, idade, peso de abate e rendimento de carne.  

05 3 hs: Continuação da aula anterior 
06 3 hs: Primeira avaliação escrita 
07 3 hs: Fases da criação e tipo de produtor de suínos. Sistemas de produção de suínos: Extensivo, Intensivo 

         confinado. Instalações e equipamentos para a criação de suínos. 
08 3 hs: Sistemas de criação de suínos: Intensivo ao ar livre. Suinocultura orgânica. 
09          Semana da Agronomia, CCA, UFSC 
10 3 hs: Dimensionamento e instalações para construção de granjas de suínos. Elaboração de projeto: 

         Exercício 2 para ser entregue em 26.06.2013. 
11 3 hs: Continuação da aula anterior. 
12 3 hs: Viagem de estudo: Fases da criação, instalações e dimensionamento de uma criação de suínos. 
13         Horário cedido para a disciplina de Fitotecnia, para compensar aulas do dia 30.10.2013. 
14 3 hs: Alimentos e alimentação. Composição nutricional dos principais alimentos utilizados em suinocultura. 

         Nutrição da porca e dos leitões na  maternidade. Nutrição leitões de creche, crescimento e terminação.  
         Vitaminas, minerais, aditivos. 

15 3 hs: Produção e manejo de dejetos de suínos. Licenciamento ambiental. 
16 3 hs: Comportamento dos suínos. Manejo pré-abate. Sanidade e profilaxia das principais doenças dos 

         suínos. Ecto e endoparasitas. Rendimento de carcaça e de carne. Cortes da carcaça. Método Brasileiro  
         de Classificação de Carcaças. Tipificação de carcaças.  

17 3hs: 2ª. Avaliação escrita. 
18 3hs: Nova avaliação. 

 
XI. CRONOGRAMA PRÁTICO 

AULA ASSUNTO 



01 3 hs: Visita a supermercado para conhecimento dos produtos suínos colocados à disposição dos 
consumidores. 

02 3 hs: Aula prática em granja de suínos: Instalações e manejo da criação em ciclo completo. Fábrica e 
          ingredientes de rações. Dejetos e seu tratamento.  Local: Granja Esser, Grão Pará, SC. Saída: 
          05:00 hs, COMPER/CCA/Terminal Rita Maria. Retorno: 19:00 hs. 
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PorkWorld 
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Prof. Renato Irgang 
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